CARMELINA SÁNCHEZ-CUTILLAS
«Des de les fronteres del silenci»

Carmelina Sánchez-Cutillas (Madrid, 1927? – València, 2009) és una escriptora del tot singular en el
marc de les lletres valencianes contemporànies. Neta
per via materna de l’historiador i folklorista alteà
Francesc Martínez i Martínez —de qui va fer la biografia Francisco Martínez Martínez, un humanista
alteano (1866-1946) (1974)—, també ella va publicar estudis sobre història i literatura medieval, com
ara Don Jaime el Conquistador en Alicante (1957),
Lletres closes de Pere el Cerimoniós endreçades al
Consell de València (1967), La Fàbrica Vella, dita
de Murs i Valls (1970) o Jaume Gassull, poeta satíric valencià del segle xv (1971).
En el terreny literari va reeixir en el conreu de la
poesia, amb volums com Un món rebel (1964), Conjugació en primera persona (1969), Els jeroglífics i
la pedra de Rosetta (1976) i Llibre d’Amic e Amada
(1980). En prosa creativa va publicar El llamp i la
sageta dels records (1979) i A la reverent e honrada
sor Francina de Bellpuig, monja professa al convent
de la Puritat e cara cosina nostra (1981). També és
autora d’importants treballs fins ara inèdits, com els
poemaris Joiosa guarda i De la cendra i la flama o
l’assaig Violant d’Hongria. Tanmateix, Carmelina
Sánchez-Cutillas ha estat coneguda i reconeguda, sobretot, com a autora de Matèria de Bretanya (1976):
una de les creacions més delitoses, delicades i sorprenents del panorama literari valencià del segle xx.
Ençà i enllà de l’obra publicada, Carmelina
Sánchez-Cutillas és una personalitat incommensurable. Sens dubte, la gran escriptora valenciana del
segle xx. La seua veu, enamorada de la vida, del
coneixement i de les paraules, va temptejar —«des
de les fronteres del silenci»— una triple rebel·lió
justa i necessària: contra la submissió lingüística,
contra el totalitarisme ideològic i contra totes les
intricades i fossilitzades formes de la discriminació
per raó de gènere.
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HISTORIADORA
«Sé una mica d’història i de literatura medievals, però açò deu ésser perquè
em trobe més identificada amb aqueixa època que no pas amb aquesta,
de la qual estic dramàticament desarrelada.»
Carmelina Sánchez-Cutillas, semblança autobiogràfica
L’obra d’investigació de Carmelina Sánchez-Cutillas denota la seua sòlida formació com a historiadora i una insadollable curiositat pel coneixement
del passat de la Corona d’Aragó, temàtica que va
estudiar i divulgar a través de publicacions i ponències en diferents congressos científics internacionals. Fruit de les seues investigacions en l’àmbit
històric són els treballs Don Jaime el Conquistador
en Alicante (1957), que va guanyar el premi dels
IV Jocs Florals de València, i Lletres closes de Pere

el Cerimoniós endreçades al Consell de València
(1967), entre molts altres.
També col·laborarà en la premsa de l’època
(Valencia Cultural, suplement Valencia del diari Levante, L’Altar del Mercat, L’Altar de Ruzafa), amb
articles de divulgació de temàtica històrica i, en especial, amb una sèrie de semblances de figures històriques femenines que responen al seu interés per la
història de les dones.

El seu amor per la literatura i per la història del
poble valencià es connecten, a més, en els estudis, sovint inèdits, sobre la poesia satírica medieval (Jaume
Gassull i Bernat Fenollar), Bonifaci Ferrer i la Bíblia
Valenciana, Violant d’Hongria, sant Vicent Ferrer,
Joan Timoneda, Joanot Martorell («Remembrança
de Tirant lo Blanch», Levante, 1969, premiada per
l’Ateneu Mercantil de València), etc.

«Sovint ens preguntem com era la princesa Violant ans d’aplegar al
nostre regne; desitgem transcórrer el vel de boirassa que cobreix la seua
ninesa, la seua minyonia. Però... sols podem imaginar-lo.»
Violant d’Hongria (mecanoscrit inèdit)
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DONA DEL POBLE
«I les meues mans guarden encara olors
de xeixa i de verema, i estan
colrades per tots els vents de la terra,
perquè soc una dona del poble
i aquesta és la meua confessió.»
«Aquesta és la meua confessió»,
Conjugació en primera persona
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La influència de l’avi de Carmelina Sánchez-Cutillas, Francesc Martínez i Martínez, conegut folklorista i recopilador de literatura popular valenciana,
determina segurament un altre viarany d’interés de
l’autora com a investigadora: el que recorre els camins del costumisme valencià. En eixe sentit, li va
dedicar la biografia Francisco Martínez y Martínez.
Un humanista alteano (1866-1946) (1974); va fer la
introducció del llibre de Martínez Coses típiques de
la Marina, la meua comarca (1970), l’inèdit Devociones y tradiciones marianas en pueblos de la provincia de Alicante i la col·lecció de nadaletes que
escrivia cada any:

Col·laborarà, a més, amb entitats destacades
en l’àmbit de la cultura popular, com ara fa el llibre
de la Falla Na Jornada de 1968, escriu en Pensat
i Fet, i té publicacions relacionades amb el retrat
de la seua València, en la revista Assumpta (on era
la responsable de les seccions «Valencia histórica
y monumental» i «Recorrido sentimental por las
viejas calles de Valencia»).

ALQUIMISTA DE VERSOS (I)
«De tant en tant faig un poema,
un poema rebel i angoixat.»
Carmelina Sánchez-Cutillas,
semblança autobiogràfica

L’obra poètica de Carmelina Sánchez-Cutillas irromp amb força en la dècada dels seixanta, amb els
poemaris Un món rebel (1964) i Conjugació en primera persona (1969), una selecció dels quals va ser
traduïda a l’anglés sota el títol A rebel world (Kentucky, 1969). En eixos poemaris, l’autora «aportarà
no sols la denúncia d’un present dominat per la injustícia i la manca de llibertat, sinó també el record
d’un passat —la Guerra Civil i la postguerra— i de
tot un món advers on la poetessa reflexionarà i meditarà sobre el seu entorn i la seua identitat» (Alpera 1997: 15). Eixa temàtica es connecta, doncs, amb
les preocupacions del realisme social i l’obra de Vicent Andrés Estellés i Miquel Martí i Pol.

Tinc una rosa vella entre les mans
i amb ulls cansats la mire...
Oh, la infinita caiguda del temps,
l’ascensió lluminosa
des de l’abisme de la cendra al foc!
Si açò sembla un grapat de vida morta
també les meues mans envelliran.
De quin arbust va nàixer esta rosa?
On són els cabalosos rius de sang?
«De la cendra i la flama», De la cendra
i la flama (mecanoscrit inèdit)

També del 1964 és el poemari inèdit Joiosa
guarda, que du per subtítol Versos de mort, versos
a mort. Es tracta d’una llarga, desencisada i lúcida meditació sobre el pas del temps i la inexorable
proximitat de la mort, i de la paraula poètica com a
antídot de l’oblit personal i col·lectiu.
De la mateixa època (1964-1966) és el mecanoscrit inèdit De la cendra i la flama, on l’autora s’endinsa en la reflexió sobre la seua condició de dona, el
pas del temps, la identitat col·lectiva i el compromís
amb la terra i la mar que sent com a pròpies, constants que travessen tota la seua producció poètica:

Bibliografia
Lluís Alpera (1997): «Introducció» a Carmelina
Sánchez-Cutillas, Obra poètica, València,
Consell Valencià de Cultura.
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ALQUIMISTA DE VERSOS (II)
«Amic, tinc coses a dir-te avui, amb veus de vidre.»
«Poema 1», Els jeroglífics i la pedra de Rosetta

En Els jeroglífics i la pedra de Rosetta (València, 1976),
el jo poètic ens convida a una aventura a través de solemnes paraules antigues, de ressons mítics, a la recerca
d’una llengua sàvia i dúctil que done veu a tot allò que
el llenguatge no ha estat capaç de definir: «caminem
errants, com la llum d’un estel perdut, però encara no
sabem desxifrar el vell jeroglífic» (poema 1).
Així, l’autora es distancia dels poemaris anteriors i opta per una prosa poètica hermètica, culta,
d’alta densitat jeroglífica, impregnada d’un desesperançat afany de denúncia: «Ara, la meua veu s’ha
fet de pedra i no podré llançar el missatge rebel. Una
flama immensa, fluorescent, em crema per la nit!»
(poema 12).

Segons M. Àngels Francés (2015: 26), «Els jeroglífics probablement s’inspira en l’ambició d’Espriu
(en La pell de brau, per exemple, o en Primera història d’Esther) de vincular la pròpia obra amb tota
la tradició literària i espiritual de la humanitat. […]
Aquesta estratègia d’integració i subversió de les tradicions esmentades es complementa, en el poemari
de Sánchez-Cutillas, amb una altra: la configuració
simbòlica nacional catalana».
Amb Llibre d’Amic e Amada (1980), SánchezCutillas reprén l’estil realista dels seus primers poemaris, però se centra en l’expressió del desig femení
des de l’elegia de l’amor perdut, amb versos que recorden la poesia de Maria Mercè Marçal.

Bibliografia
M. Àngels Francés (2015): «Una travessa
pel laberint: assaig d’interpretació
d’Els jeroglífics i la pedra de Rosetta,
de Carmelina Sánchez-Cutillas»,
Caplletra, 58 (Primavera 2015), p. 9-28.
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MATÈRIA DE BRETANYA
«Que no la veu?, tan xicoteta i acabe de deixar
entre les seues mans tota la Matèria de Bretanya.»
«Matèria de Bretanya», Matèria de Bretanya
Conscient que, dels anys viscuts, només en queda
el rastre incert de la membrança, Carmelina proposa
un pacte literari que apel·la a la facultat redemptora de la literatura contra els efectes devastadors del
temps i la desmemòria:
He escrit aquest grapat de fulls perquè volia
rescatar, salvar de l’oblit tot un món d’éssers
i de coses viscudes. [...] Els homes i les dones
i els xiquets del passat estan vius encara en la
meua memòria, constitueixen el lligam entre
el present i l’absència. I si evoque aquell temps
amb melangia, ho faig en un intent de ressuscitar-ho, perquè així l’evocació pren el batec
de la sang i s’omple del ressò dels noms habitats pels éssers i les coses que van existir un
dia, i que ara recobren la forma i la presència
sobre els fulls en blanc.
«L’origen», Matèria de Bretanya (1976)
Matèria de Bretanya, Premi Andròmina 1975, és un
llibre de memòries que recrea i literaturitza, amb
una original prosa poètica, els records d’infantesa
de l’autora a Altea durant els anys immediatament
anteriors a la Guerra Civil.
La innocència individual de la veu narrativa,
assumida per una xiqueta de pocs anys, se superposa a la innocència col·lectiva d’un temps encara
verge respecte de la tragèdia bèl·lica i la subsegüent
dictadura franquista.

Al capdavall, Matèria de Bretanya —un dels llibres més llegits i celebrats de les lletres valencianes
contemporànies— no deixa de ser un homenatge a la
memòria que colpeja emocionalment el lector i l’empeny a reconsiderar els valors essencials de la condició humana: «Al marge de teoritzacions i taxonomies, excel·leix per la seua qualitat literària: aquella
que és capaç d’infondre un alè de vida a la matèria
dels somnis, d’atiar els vents del passat i recuperar
emocions guardades en la memòria que constitueixen la identitat present» (Esteve 2013: 172).

Bibliografia
Anna Esteve (2013): «Matèria de
Bretanya, de Carmelina Sánchez-Cutillas,
en el context de la literatura autobiogràfica
contemporània», Caplletra, 55
(Tardor 2013), p. 153-174.
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PROSA CREATIVA
«Visc tan lligada a tot el que es va fondre, que a
vegades un crit que sona en la distància em sembla
que és la veu del passat que em reclama.»
«L’origen», Matèria de Bretanya
Però no és només en Matèria de Bretanya on
constatem la inclinació de Carmelina per literaturitzar els fets del passat. També en la resta de la prosa
creativa hi ha un aparent desarrelament respecte de
la contemporaneïtat. Així, per exemple, la carta apòcrifa de sor Isabel de Villena A la reverent e honrada
sor Francina de Bellpuig, monja professa al convent
de la Puritat e cara cosina nostra (1981) és datada
l’any 1472. L’assaig Violant d’Hongria, fins ara inèdit, s’ubica en el segle xiii. I el text memorialístic El
llamp i la sageta dels records (1979) —que podem
entendre com una prolongació o seqüela de Matèria
de Bretanya— remet al temps de la Guerra Civil:

L’exquisida sensibilitat de la prosa creativa de Carmelina Sánchez-Cutillas recorda l’estil d’una altra
gran prosista del seu temps: Mercè Rodoreda. Joan
Borja (2001: 228) hi constata «nombroses coincidències» referides a «la importància de l’anècdota,
dels objectes quotidians; el valor dels símbols, la semàntica de les flors; la recreació de mites com el de
la infantesa o el de la figura de l’avi...». Fet i fet, en

Matèria de Bretanya el passat s’evoca com un paradís perdut. En paraules de Vicent Salvador (2012:
18): «Carmelina escriu des d’una necessitat profunda que la duu a bastir un pont de memòria autobiogràfica feta literatura, una passarel·la sobre el riu de
la vida que es projecta des de la dona adulta cap als
orígens mítics del seu món d’infantesa».

Els xiquets no enteníem massa bé allò de la
guerra dels grans [...]. L’únic que enteníem
era que la mort s’ajocava molt propet de
nosaltres, i que qualsevol dia la veuríem
aplegar sorgint de la carretera, de la platja,
tossals avall, pel camí de la via... Alta i
escanyolida, la mort s’assemblaria a la tia
Bacallara, la mare de la Bacallareta, amb les
faldilles mig espentolades, un mantó corcat
caient-li pels muscles i el mocador negre al
cap. La mort era vella i lletja i famolenca, i
ara els grans en compte de fugir-li la cridaven.
El llamp i la sageta dels records (1979)

Bibliografia
Joan Borja (2001): «Carmelina SánchezCutillas: matèria de memòria»,
dins E. Balaguer et al. (ed.), Literatura
autobiogràfica. Història, memòria i
construcció del subjecte, Paiporta,
Denes, p. 221-232.
Vicent Salvador (2012): Figures i esbossos.
Estudis sobre literatura valenciana
contemporània, Alacant, Institut Alacantí
de Cultura Juan Gil-Albert.
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DONA REBEL

«Al cap i a la fi, som un ésser que ha dormitat al llarg
dels segles, i que ara comencem a despertar-nos.»
Dona i literatura, mecanoscrit inèdit, 1992

Malgrat això, de matinada,
retornaran a mi en silenci
fidels al sexe que em donaren,
al ganxet i a tot el vell einam
que em defineix, que ens defineix.
«Fidelitat», Conjugació en
primera persona (1969)
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L’obra de Carmelina Sánchez-Cutillas denota una
profunda consciència de gènere, que es manifesta,
en primer lloc, en estratègies de recuperació de la
memòria de les dones i, en segon lloc, en una poètica de rebel·lia contra la ideologia patriarcal i de reivindicació de la identitat pròpia.

Adrece aquest parlament a les autoritats que
ens presideixen, a les nostres germanes, a les
meues germanes que han vingut de més enllà
de la mar i de les muntanyes, i particularment
les de la meua ètnia: valencianes, catalanes,
mallorquines i de tota la Corona d’Aragó.

Pel que fa al primer aspecte, l’autora efectua
una àrdua tasca d’arqueologia literària feminista.
Investigadora i especialista en història i literatura
medievals, bona part dels seus estudis recuperen per
al present les semblances de reines, santes i escriptores de la Corona d’Aragó, com ara l’inèdit sobre
Violant d’Hongria o els articles dedicats a na Sibil·la
de Fortià, na Constança Miquel, sor Isabel de Villena, etc., amb apel·lacions clares a la sororitat entre
les dones dels territoris amb identitat compartida:

La dona a la València medieval: mite i realitat
(mecanoscrit inèdit, 1992)
Respecte del segon, tota la seua poètica és un cant
de rebel·lia contra el silenci imposat, que és irat i reivindicatiu en Un món rebel i Conjugació en primera
persona, críptic en Els jeroglífics i la pedra de Rosetta,
melangiós en Llibre d’Amic e Amada i profundament
arrelat a la infantesa en Matèria de Bretanya.

IDENTITAT
«Estime la mar, el riu i la pluja, l’Aitana i el Puigcampana,
els ocells i els fets petits de cada dia.»
Carmelina Sánchez-Cutillas, semblança autobiogràfica

Sobre la base dels «fets petits de cada dia», i a partir
d’una geografia estimada, immediata i íntima, Carmelina Sánchez-Cutillas reivindica la identitat de les
coses concretes, tangibles i reals com a antídot davant la hipertròfia dels fanatismes ideològics, els paradigmes totalitaris i les abstraccions patriòtiques:
Tots dos partits volien salvar Espanya, salvarla potser que d’ells mateixos. I mai no es
llevaven la paraula «Pàtria» dels llavis. Però
llavors, jo vaig prendre la consciència del que
volia dir aquell mot, perquè abans d’allò la
pàtria meua era tota la terra encerclada per
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l’Aitana i per Bèrnia i per Puigcampana, i tot
el semicercle de la mar que tremolava entre la
ratlla de l’horitzó i la serra Gelada i el morro
Toix i el penyó d’Ifac al més lluny. Ara jo
sabia que allò tan entranyable era la meua
petita Pàtria, i que la gran, la de tots, estava
feta de petites; com les magranes, que són
fetes de pinyons petits i apretats i de la color
de la sang.
«La política», Matèria de Bretanya (1976)
En l’obra de Carmelina Sánchez-Cutillas assistim, per tant, a la construcció d’una identitat pròpia

en què «les petites coses amigues» de la vida quotidiana —les coses concretes i tangibles, les «coses
palpables»—, esdevenen per fi protagonistes, i s’arroguen, sense ínfules ni grandiloqüències, una poderosa funció evocativa i simbòlica:
Arbres. Ocells. Flors vermelles.
Pluja. Rocams.
Oh, com desitge estrényer coses palpables!
—les petites
coses amigues, les grans coses palpables—.
«El “demà” és lluny», Un món rebel (1964)

LLENGUA
«Pregue, somnie i fins i tot maldic en valencià»
Carmelina Sánchez-Cutillas, semblança autobiogràfica

Carmelina Sánchez-Cutillas va publicar tota la seua
obra de creació literària en valencià. I es va arrenglerar, inequívocament, del costat dels qui, en plena
dictadura franquista, van decidir arriscar-se a estimar, reivindicar i practicar la diversitat —i la llibertat— de les paraules.
L’avi de Carmelina, el folklorista alteà Francesc
Martínez i Martínez, va exercir una influència decisiva en la sensibilitat lingüística de l’autora. Un
passatge de Matèria de Bretanya ho il·lustra expressament:
Al meu avi no li va fer gens de gràcia, i deia
que era una vergonya que els seus néts no sabien parlar valencià. Del que farien amb els
meus germans no me’n recorde, però sobre la
meua persona va disposar que aniria a costura
perquè, amb el tracte amb les altres xiquetes
del poble, pogués adquirir una millor coneixença idiomàtica.
«El cèrcol i el bassot», Matèria de Bretanya (1976)
Ben mirat, qualsevol obra literària és indestriable de les paraules —i de les adherències culturals

que les paraules proposen. En el cas de Carmelina Sánchez-Cutillas, l’aposta per un model de llengua d’aparença senzilla, directa i col·loquialitzant,
amb un equilibri modèlic entre la vivacitat oral de
l’idioma i la formalitat d’un registre literari culte,
representa una veritable fita en el procés de normalització d’un model de llengua literària. En paraules de Josep V. Garcia (2017: 87-88): «la integració
d’elements de la narrativa oral o del discurs oral espontani en el discurs literari —escrit i planificat—
constitueix un dels artificis estètics més reeixits de
Matèria de Bretanya».

Bibliografia
Josep Vicent Garcia (2017): «L’oralitat en
Matèria de Bretanya, de Carmelina SánchezCutillas», L’Aiguadolç, 46, p. 73-90.
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RELACIONS LITERÀRIES
«I així em presente ara, amb les mans mig buides, aprenent de moltes coses
i mestre de cap d’elles.»
Carmelina Sánchez-Cutillas, semblança autobiogràfica
Carmelina Sánchez-Cutillas guanya una gran rellevància en el panorama literari valencià arran de la
publicació de Matèria de Bretanya (1976), amb un
pròleg firmat per l’erudit Pere Maria Orts. Abans
d’això, però, Francesc Almela i Vives i Vicent Andrés
Estellés li fan els paratextos d’Un món rebel (1964)
i Conjugació en primera persona (1969), respectivament, i en destaquen l’emergència d’una nova veu
poètica, intensa i rebel. Manuel Sanchis Guarner, a
més, firma la contraportada de la biografia que l’autora li dedica al seu avi, i destaca la gran erudició i
curiositat científica de l’autora.
La documentació sobre les relacions epistolars
que Sánchez-Cutillas manté amb persones capdavanteres de la cultura valenciana del moment demostren el seu afany per participar en la (re)construcció d’una llengua i una literatura malmeses per
la dictadura.

Entre els noms de referència de Carmelina, destaca la importància de les escriptores Beatriu Civera, Maria Beneyto i Roser Matheu, amb qui contrau
una relació de complicitat personal i literària encaminada a construir una genealogia femenina en què
emmirallar-se. Segons Maria Lacueva (2019: 347),
l’autora hi comparteix «la consciència tant de la
seua capacitat per viure de la ploma, encara que
no els calguera escriure per mantenir-se econòmicament, com de la projecció social que els donava
la seua obra», i l’aposta decidida pel valencià com
a llengua literària en un context culturalment i políticament hostil.

Bibliografia
Maria Lacueva (2019): Les dones fortes.
La narrativa valenciana sota el franquisme,
València, Institució Alfons el Magnànim.
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GEOGRAFIA LITERÀRIA
La mar vivia a una badia molt gran. Un dels
cantons d’aquella badia que era la casa de la
mar s’anomenava la Punta de l’Albir i l’altre
cantó el Morro de Toix, i cap al racó de l’Olla
suraven els crestallets de la Illeta i de l’Illot.
L’Aitana i el Puigcampana eren dues muntanyes punxegudes i migjornenques, que de tant
de mirar-se l’aigua se n’havien tornat blaves.
«Entre Cap Negret i el poble», Matèria de Bretanya (1976)
En el suggeridor inici de Matèria de Bretanya
Carmelina Sánchez-Cutillas fixa, amb la força atàvica dels topònims, les coordenades geogràfiques de
l’univers vital que insistentment descriurà i recrearà
en la seua obra literària: Altea, «la casa de la mar».
La seqüència inicial continua amb una descripció de la serra de Bèrnia, que culmina amb una comparació sorprenent:
Fent frontera entre el nostre terme i els de
Calp i de Benissa s’alçava la serra Bèrnia; una
frontera de color de pàmpols daurats i de tardor que neixia al coll del Mascarat i arribava
a la Vall de Tàrbena, i estava tota voltada de
tossals apegats a les seues faldes com cadells
mamant de la mare.
«Entre Cap Negret i el poble», Matèria de Bretanya (1976)
La identificació entre els tossals de la serra de
Bèrnia i una ventrada de «cadells mamant de la mare»
mostra que la literatura no solament és útil per a viure, dins de la que tenim, altres vides de propina: ans
també per a conceptualitzar, interioritzar i dotar de
significats la mateixa realitat que ens envolta. Fet i
fet, ningú que haja admirat mai els peculiars relleus
de la serra de Bèrnia des d’Altea no podrà tornar a
contemplar la mítica muntanya de la Marina sense
projectar-hi, inevitablement, la poètica i vivificadora imatge de Carmelina.
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«Soc plenament mediterrània»
Carmelina Sánchez-Cutillas, semblança autobiogràfica

